Městys Libštát

Čj. ÚM Lib 1024/18
Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Libštát (dále jen ZML) č. 5/2018
| Místo
| Datum a čas
| Čas 19,03

| Úřad městyse Libštát
| středa

| čp. 198
| 3. října 2018

| zasedací místnost, 1. patro
| 19,03 – 20,45 hodin

| 1 Organizační a procesní záležitosti ZML

Faistaver Zdeněk
Farský David
Chuchlík Josef
Janata Pavel
Janata Pavel st.
Janatová Irena
Jiříček Karel
Kříž Vítězslav, Ing.
Mach Stanislav
Malík Martin, MUDr.
Maťátko Jiří, Ing.
Šimůnek Jan, Ing.
Šimůnek Pavel, Mgr.
Šlechta Vít, MUDr.
Vejnar Pavel

zastupitel
zastupitel
zastupitel
starosta
zastupitel
zastupitelka
2. místostarosta
zastupitel
zastupitel
zastupitel
zastupitel
1. místostarosta
radní
radní
zastupitel

přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomna
omluven
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
přítomen
omluven
nepřítomen (příchod 19,05)
přítomen

| ZML je usnášeníschopné (přítomno 12 zastupitelů).
| Hosté:

–

| Zapisovatel:

Ing. Jan Šimůnek

| Ověřovatelé zápisu:

David Farský, Josef Chuchlík

| Návrh na složení návrhové komise:

Stanislav Mach, MUDr. Martin Malík

| Hlasování o návrhu na složení návrhové komise:
pro: 10 Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Maťátko, Šimůnek J., Vejnar
proti: 0 –
zdržel se: 2 Mach, Malík
Složení návrhové komise bylo schváleno.
| Čas 19,05

| 1a Program jednání

1.
2.
3.
4.

Organizační a procesní záležitosti,
Finanční situace městyse Libštát – aktuální informace,
Zpráva o činnosti RML,
Projednání předložených stanovisek pořizovatele k návrhům na změnu č. 2 Územního plánu Libštát,
zastupitelstvu městyse Libštát,
5. Souhlas se stavbou dopravní a technické infrastruktury pro novostavbu rodinného domu, s ohledem na
platný územní plán (stavba je umístěna v lokalitě ZD88, která je pro tento typ stavby v podmínečně
 512 03 Libštát 198
info@libstat.eu
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

přípustných využití a stavba je možná pouze se souhlasem ZML)
Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 4 na rok 2018
ČEZ Distribuce, a.s. | smlouvy,
Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa na náměstí,
Aktuálních záležitostí a informace | starosta,
Diskuse | zastupitelé,
Závěr.

| Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0

| Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
|–
|–
Program jednání byl schválen.

| Čas 19,07
| 1b Kontrola plnění usnesení
| Předkladatel:
Pavel Janata
| Podklady:

Souhrn přijatých usnesení ZML č. 4/2018 | 9. srpna 2018

Z 2018/022
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 5/2018.
Z 2018/023
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-4003707/VB/03 (která
navazuje na dříve uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí IE-12-4003707/VB004), mezi těmito smluvními
stranami: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem
Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2018/024
ZML po projednání pověřuje radu městyse Libštát vypracováním a schválením metodiky (směrnicí) hodnocení
ředitele (k) Masarykovy základní školy Libštát a Mateřské školy Libštát. Podle této metodiky (směrnice) bude
Rada hodnotit po každém školním pololetí (tedy 2× za rok) manažerské zvládnutí celého procesu řízení škol
v daném školním roce (pololetí). Výsledek tohoto hodnocení bude předkládat na vědomí zastupitelstvu ML.
Z 2018/025
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 3, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 3 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
302 747,00 Kč
Výdaje se zvýší o
610 747,00 Kč
Schodek rozpočtu je ve výši
308 000,00 Kč.
| Komentář předkladatele: tímto konstatuji, že výše uvedená usnesení jsou splněna, usnesení Z 2018/024 RML
řeší.
| Diskuse:

–

| Čas 19,08
| Předkladatel

| 2 Finanční situace městyse Libštát a DSO KL – aktuální informace
| Pavel Janata | ve spolupráci s účetní, paní Hanou Matouškovou a účetní DSO KL

Podklady:
Výpisy účtů DSO KL k 31. 8. 2018_ jsou v příloze k tomuto bodu.
Stavy účtů k 30. 6. 2018:
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

15 136 774,25 Kč
4 905 882,56 Kč
587 986,71 Kč
64 570,66 Kč
20 695 214,18 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | červen

313 684,50 Kč
71 770,00 Kč

Stavy účtů k 31. 7. 2018:
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

14 750 803,49 Kč
4 947 048,36 Kč
587 991,61 Kč
64 571,20 Kč
20 350 414,66 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | červenec

268 878,71 Kč
240 611,00 Kč

Stavy účtů k 31. 8. 2018
Základní běžný účet
Účet dotací
Fond rozvoje bydlení
Účet darů
Součet

14 978 745,53 Kč
4 988 212,56 Kč
587 996,51 Kč
64 571,74 Kč
20 619 526,34 Kč

Účet VHČ | restaurace a ubytovna
Stav tržby | srpen

253 309,06 Kč
242 423,00 Kč

Výpisy účtů DSO KL k 31. 8. 2018_ jsou v příloze k tomuto bodu
| Návrh předkladatele na usnesení:
není předkládán | ZML bere na vědomí informaci o aktuální finanční situaci městyse Libštát a DSO KL
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

–

–

| Čas 19,09
| Předkladatel

| 3 Zpráva o činnosti RML
| Pavel Janata

| Podklady:

Zápis z jednání RML č. 6/2018 | byl členům ZML umístěn do přílohy k tomuto bodu.

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 6/2018.
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

–

–

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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proti: 0
zdržel se: 0
| Čas 19,11

|–
|–

Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/026.

| 4 Projednání předložených stanovisek pořizovatele k návrhům na změnu č. 2 Územního plánu
Libštát, zastupitelstvu městyse Libštát
| Pavel Janata

| Předkladatel

| Podklady:
Předložení stanovisek pořizovatele k návrhům na změnu č. 2 Územního plánu Libštát zastupitelstvu městyse
Libštát.
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání rozhoduje na základě obdržených stanovisek pořizovatele k návrhům na pořízení změny
Územního plánu Libštát následovně:












zapracovat návrh č.1 navrhovatele MUDr. Jakuba Heřmánka
zapracovat návrh č.2 navrhovatele Městys Libštát
nezapracovat návrh č.3 navrhovatele Michaely Janatové
zapracovat návrh č.4 navrhovatele DS Agro Libštát
zapracovat návrh č.5 navrhovatele Milouše Kobrle
nezapracovat návrh č.6 navrhovatele Václava Uzla
nezapracovat návrh č.7 navrhovatele Jaroslava Devátého
zapracovat návrh č.8 navrhovatele Josefa Fejfara
nezapracovat návrh č.9 navrhovatele Pavla Malkovského
zapracovat návrh č.10 navrhovatele Martina Malíka
zapracovat návrh č.11 navrhovatele Václava Uzla

do následující změny Územního plánu Libštát.
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

–

Zevrubně diskutovány možnosti novostaveb ve světle neochoty soukromých vlastníků pozemků
k prodeji, potřeba vymezení nových stavebních pozemků ve vlastnictví městyse a související
problematika.

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek J., Šlechta,
Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 1 | Janatová
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/027.
| Čas 19,46

| Předkladatel

| 5 Souhlas se stavbou dopravní a technické infrastruktury pro novostavbu rd, s ohledem na platný
územní plán (stavba je umístěna v lokalitě ZD88, která je pro tento typ stavby v podmínečně
přípustných využití a stavba je možná pouze se souhlasem ZML)
| Pavel Janata

| Podklady:
Žádost o vyjádření souhlasu, vč. celkové situace stavby a výřezu z územního plánu)_e-mailová žádost ze dne
26. 9. 2018

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, souhlasí se stavbou dopravní a technické infrastruktury pro novostavbu rodinného domu,
umístěnou na pozemku pč. 781/4 v kú Libštát, v lokalitě ZD88, která je dle územního plánu pro tento typ
stavby vedená v podmínečně přípustných využití.
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

–

–

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Maťátko, Šimůnek J.,
Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 1 | Malík
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/028.
| Čas 19,47
| Předkladatel

| 6 Rozpočtové opatření městyse Libštát č. 4 na rok 2018
| Pavel Janata | finanční výbor

| Podklady:
Tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením č. 4
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 4 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Schodek rozpočtu je ve výši

266 549,40 Kč
397 994,40 Kč
131 445,00 Kč

| Komentář předkladatele:
V souvislosti s některými příjmy a výdaji a možnými novými akcemi navrhuji ZML projednat a schválit
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu městyse Libštát na rok 2018.
Příjmy: příjmy jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání
(dotace | volby, dotace | hasiči, les)
Výdaje: výdaje jsou patrné z přiložené tabulky, případné doplňující informace sdělíme na jednání
(rozpuštění | dotace volby, rozpuštění | dotace hasiči, les | kůrovec, MZŠ | navýšení dotace | učebna F-Ch,
MZŠ | třídění odpadů | převod | spolek rodičů a přátel školy)
| Diskuse:

Pavel Vejnar – dotaz na modernizaci učebny MZŠ,
Josef Chuchlík – dotaz na těžbu dříví a situaci na trhu (kůrovec).

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/029.
| Čas 19,56
| Předkladatel

| 7 ČEZ Distribuce, a.s. | smlouvy
| ZML

| Podklady:
1_žádost o souhlas majitele pozemku | Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneIng. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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služebnosti a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016745/VB/3, akce „SM-Libštát parc. č. 3102-kabel NN“
(přečerpávačka kanalizace u fotbalového hřiště)
2_žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby |
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění stavby, číslo: IV-124016748/VB/1, SM-Libštát parc. č. 219/1-kabel NN (přečerpávačka kanalizace u kina)
3_ žádost o souhlas majitele pozemku | smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016714/VB/2, akce „SM-Libštát ppč. 1143_2 TB
Partners-kNN“ (přípojka k rd_srub_Radčana)
| Návrh předkladatele na usnesení 1:
ZML po projednání, schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016745/VB/3, akce „SM-Libštát parc. č. 3102-kabel NN“
(přečerpávačka kanalizace u fotbalového hřiště), mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ:
00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
| Návrh předkladatele na usnesení 2:
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění
stavby, číslo: IV-12-4016748/VB/1, SM-Libštát parc. č. 219/1-kabel NN (přečerpávačka kanalizace u kina),
mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:
45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: O0275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
| Návrh předkladatele na usnesení 3:
ZML po projednání, schvaluje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016714/VB/2, akce „SM-Libštát ppč. 1143_2 TB Partners-kNN“
(přípojka k rd_srub_Radčana), mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

–

–

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #1:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/030
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #2:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/031.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení #3:
pro: 13 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Šlechta, Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 0 | –
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/032.
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta
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| Čas 19,58
| Předkladatel

| 8 Ukládání odpadů mimo vyhrazená místa na náměstí
| Josef Chuchlík

| Podklady:

–

| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, ukládá starostovi, aby písemně upozornil vlastníky objektu čp. 41 pana Opočenského a
paní Opočenskou a dále jejich nájemníka – podnikatele, aby upustili od ukládání odpadů na náměstí mimo
vyhrazená místa. V opačném případě podá městys podnět ke správnímu řízení za účelem nápravy
nevyhovujícího stavu.
| Komentář předkladatele:
| Diskuse:

Nepořádek, způsobovaný ukládáním pytlů s odpady na náměstí, je třeba řešit.

–

| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Chuchlík, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek
J., Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 1 | Šlechta
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/033.
| Čas 20,15
| Předkladatel

| 9 Aktuální záležitosti a informace | starosta
| Pavel Janata

| případné AZAI budou ZML sděleny na jednání
1_Pečovatelská služba_dopis starosty města Lomnice nad Popelkou | návrh smlouvy o poskytování finančního
příspěvku na poskytování pečovatelské služby,
| Návrh předkladatele na usnesení:
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na poskytování
pečovatelské služby, mezi těmito smluvními stranami: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512
51 Lomnice nad Popelkou a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
| Hlasování o návrhu předkladatele na usnesení:
pro: 12 | Faistaver, Farský, Janata, Janata st., Janatová, Kříž, Mach, Malík, Maťátko, Šimůnek J., Šlechta
Vejnar
proti: 0 | –
zdržel se: 1 | Chuchlík
Návrh předkladatele na usnesení byl přijat pod číslem Z 2018/034.
2_e-mailová žádost ze dne 26. 9. 2018 od ředitelky MZŠ Libštát | aktuální informace |
Dobrý den, pane starosto,
jak jsem již předeslala během našeho telefonického rozhovoru, prosím radu městyse o dofinancování projektu
Modernizace učebny F-Ch. Bylo nám odsouhlaseno poskytnutí dotace ve výši 959 730,- Kč s Vaší 5% spoluúčastí, tj.
47 986,50 Kč (forma financování ex post). Veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části. V prvním kole nepřišla ani
jedna nabídka. Výzvu jsme opakovali. Dne 26. 9. 2018 proběhlo otevírání obálek - přišla jediná nabídka na první část
(nábytek), na druhou část (pomůcky) opět žádná. Tato nabídka splnila všechny náležitosti, ale překračuje rozpočet o
106 130,- Kč. Pokud nabídku odmítneme, těžko dodržíme časový harmonogram, který je již takto hodně napjatý (do
20. 12. 2018). U druhé části je snad možnost přímého nákupu. V případě dalších dotazů mě kontaktujte. Ale myslím,
že je to jasné a srozumitelné. Pokud myslíte, že mám žádost přednést osobně, dostavím se na zastupitelstvo.
S pozdravem,
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 1024/18
Mgr. Jana Marková, Masarykova základní škola Libštát, příspěvková organizace Libštát 17, 512 03 Libštát IČ
70946752 tel. 481 689 326, 724 765 404, e-mail: zslibstat@cmail.cz
3_Informace JSDH_V2_2019_pořízení nového dopravního automobilu (celkové výdaje 900 tis., výše dotace z MV
450 tis._předpokládaná alokace + případná dotace z LK v roce 2019)
| Čas 20,30

| 10 Diskuze | zastupitelé, občané

Témata:
oprava silnice na Bělou a na Svojek,
křižovatka pod kostelem,
informace o plánovaných dotačních titulech,
využití kina.
| Čas 20,45

| 11 Závěr

| Přehled přijatých usnesení
Z 2018/026
ZML po projednání bere na vědomí činnost RML | jednání RML č. 6/2018.
Z 2018/027
ZML po projednání rozhoduje na základě obdržených stanovisek pořizovatele k návrhům na pořízení změny
Územního plánu Libštát následovně:












zapracovat návrh č.1 navrhovatele MUDr. Jakuba Heřmánka
zapracovat návrh č.2 navrhovatele Městys Libštát
nezapracovat návrh č.3 navrhovatele Michaely Janatové
zapracovat návrh č.4 navrhovatele DS Agro Libštát
zapracovat návrh č.5 navrhovatele Milouše Kobrle
nezapracovat návrh č.6 navrhovatele Václava Uzla
nezapracovat návrh č.7 navrhovatele Jaroslava Devátého
zapracovat návrh č.8 navrhovatele Josefa Fejfara
nezapracovat návrh č.9 navrhovatele Pavla Malkovského
zapracovat návrh č.10 navrhovatele Martina Malíka
zapracovat návrh č.11 navrhovatele Václava Uzla

do následující změny Územního plánu Libštát.
Z 2018/028
ZML po projednání, souhlasí se stavbou dopravní a technické infrastruktury pro novostavbu rodinného domu,
umístěnou na pozemku pč. 781/4 v kú Libštát, v lokalitě ZD88, která je dle územního plánu pro tento typ
stavby vedená v podmínečně přípustných využití.
Z 2018/029
ZML schvaluje rozpočtové opatření č. 4, rozpočtu městyse Libštát na rok 2018, podle přílohy rozpočtového
opatření č. 4 na rok 2018.
Příjmy se zvýší o
Výdaje se zvýší o
Schodek rozpočtu je ve výši
Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel

266 549,40 Kč
397 994,40 Kč
131 445,00 Kč
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

Městys Libštát
Čj. ÚM Lib 1024/18
Z 2018/030
ZML po projednání, schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
a smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016745/VB/3, akce „SM-Libštát parc. č. 3102-kabel NN“
(přečerpávačka kanalizace u fotbalového hřiště), mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ:
00275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2018/031
ZML po projednání, schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu umístění
stavby, číslo: IV-12-4016748/VB/1, SM-Libštát parc. č. 219/1-kabel NN (přečerpávačka kanalizace u kina),
mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ:
45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: O0275891 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Z 2018/032
ZML po projednání, schvaluje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu stavby, číslo: IV-12-4016714/VB/2, akce „SM-Libštát ppč. 1143_2 TB Partners-kNN“
(přípojka k rd_srub_Radčana), mezi těmito smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02, IČ: 45149909 a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Z 2018/033
ZML po projednání, ukládá starostovi, aby písemně upozornil vlastníky objektu čp. 41 pana Opočenského a
paní Opočenskou a dále jejich nájemníka – podnikatele, aby upustili od ukládání odpadů na náměstí mimo
vyhrazená místa. V opačném případě podá městys podnět ke správnímu řízení za účelem nápravy
nevyhovujícího stavu.
Z 2018/034
ZML po projednání, schvaluje uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na poskytování
pečovatelské služby, mezi těmito smluvními stranami: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, 512
51 Lomnice nad Popelkou a městysem Libštát, 512 03 Libštát 198, IČ: 00275891 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

Ing. Jan Šimůnek
1. místostarosta

David Farský
ověřovatel
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Josef Chuchlík
ověřovatel

Pavel Janata
starosta

